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	 Ismét	 választunk.	 Ezúttal	 a	 megyei	 képviselőjelöltek	 közül	 kell	 választani,	 s	
szavaznunk	kell	arról,	hogy	az	elkövetkezendő	négy	évben	ki	legyen	–	a	mi	esetünkben	–	
Kassa	megye	első	embere,	ill.	kik	kerüljenek	a	megyei	képviselőtestületbe.	Sokszor	talán	
úgy	gondoljuk,	hogy	oly	felesleges	szavazni,	hiszen	a	napi	gondunkon	úgysem	segítenek.	
Ha	azonban	végig	gondoljuk,	 ez	 talán	mégsem	 így	van,	hiszen	ha	akarat	van,	 a	megyei	
képviselők	nagyban	hozzájárulhatnak	ahhoz,	hogy	egy-egy	jó	elképzelés,	vagy	–	divatos	
szóval	élve	–	projekt	sikeres	legyen	a	mi	régiónkban,	s	az	támogatáshoz	jusson.	Tény	és	
való,	hogy	nagy	szükség	lenne	erős	képviseletre	régiónknak,	vagy	kisebbségi	sorban	lévő	
népünknek	megyei	szinten	is,	de	országosan	is.	Így	már	e	miatt	sem	lehetünk	közömbösek	a	
választások	kapcsán.	Novemberben	szavazunk,	s	szavazzunk	is,	természetesen	mérlegelve	
azt,	hogy	ki	az,	vagy	kik	azok,	akik	meglátásunk	szerint	ténylegesen	kiállnak	majd	régiónkért,	
az	itt	élő	magyarságért,	ill.	kik	azok,	akik	a	keresztyén	értékek	mellett	elkötelezettek.
	 Novemberben	választunk.	Azonban	nem	csak	a	megyei	képviselőket	választjuk,	
hanem	 a	 gyülekezetek	 presbitereit	 is,	 jelesül	 a	 királyhelmeci	 és	 a	 pólyán-szolnocskai	
gyülekezetek	presbitériumát.	S	a	presbitériumok	esetében	nem	csupán	négy	évre,	hanem	
egyházunk	törvényei	szerint	hat	esztendőre	választunk.	S	hogy	miért	fontos	ez?	Miért	fontos,	
hogy	a	presbiteri	tisztségre	felelősen	szavazzunk,	vagy	amennyiben	tisztségre	javasolnak,	
azt	Isten	előtti	felelősséggel	vállaljuk?	Elsősorban,	mert	a	presbitérium,	mint	a	gyülekezeti	
közösséget	vezető	„testület”	bibliai	mintára	vezeti,	 igazgatja	az	egyházközséget,	 s	hoz	a	
gyülekezet	 életével,	 annak	 szolgálatával	 kapcsolatos	 döntéseket.	Már	 az	Ószövetségben	
is	 megkívánta	 az	 Úr,	 hogy	 Mózes	 mellett	 legyenek	 „istenfélő”	 személyek,	 akik	 a	 nép	
vezetésében	Mózes	segítségére	 lehettek.	A	gyülekezetben	végzett	szolgálatra,	mondhatni	
presbiteri	 tisztségre	 vonatkozó	 újszövetségi	
utalások	még	erőteljesebben	megkívánják,	hogy	
a	 gyülekezetekben	 legyenek	 elöljárók,	 akik	
gondot	 viselnek	 a	 nyájra,	 a	 rájuk	 bízottakra	
–	 a	 gyülekezet	 esetében	 az	 egész	 közösségre.	
Nem	 emberi	 találmány	 tehát	 a	 presbitérium,	
s	amennyiben	az	az	 Isten	szavára	figyel,	az	Úr	
kinyújtott	 karjaként	 tud	 szolgálni,	 működni,	
Istennek	 tetsző	 módon	 tudja	 vezetni	 a	
gyülekezetet.	
	 Nem	 tudjuk,	 hogy	 a	 most	 ősszel	
megválasztott	 presbitériumoknak	 milyen	
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feladatokkal	kell	szembenézni,	milyen	problémákat	kell	megoldani,	de	az	nyilvánvaló,	hogy	
fontos,	akár	a	következő	nemzedékekre	is	kiható	döntéseket	kell	meghozni.	A	királyhelmeci	
gyülekezet	 esetében	 az	 elkövetkezendő	választási	 időszakra	 tervezhető	 a	 templom	 teljes	
külső	 felújítása,	 az	 elromlott	 orgonának	a	megjavítása,	 valamint	 az	 egykori	 iskolaépület	
teljes	felújítása,	amely	munkálatokkal	kapcsolatban	nagy	valószínűség	szerint	döntéseket	
kell	 hozni	 az	 ősszel	 megválasztott	 királyhelmeci	 presbitereknek.	A	 pólyáni	 gyülekezet	
esetében	az	egykori	tanítólakás	felújításának	folytatása	időszerű,	tehát	gyakorlatilag	ilyen	
módon	 a	 kitűzött	 feladat	 adott	 az	 új	 presbitérium	 számára.	Mindezek	 azonban	 pusztán	
a	 gyülekezet	 anyagi	 javaival	 való	 foglalkozást	 jelentik,	 de	 ennél	 sokkal	 fontosabb	 a	
presbitérium	 szolgálata	 szempontjából,	 hogy	 mi	 történik	 lelki	 téren	 a	 gyülekezetben.	
Közösen	kell	meghatározni	az	irányvonalakat,	azokat	a	régi,	vagy	új	szolgálati	területeket,	
amelyeket	a	gyülekezetünk	vállalni	tud,	amelyeket	vállalni	kell,	hogy	embereket	elérjünk,	
megszólítsunk,	„tanítvánnyá	tegyünk”.	Ez	utóbbi,	vagyis	a	lelki	téren	való	építkezés	és	a	
lelki	munkálatokban	való	gondolkodás	azért	 is	 fontos,	mert	erre	kapunk	megbízást,	 erre	
kapnak	a	presbiterek	igei	buzdítást.	Ez	nem	kis	feladat,	de	az	Istennek	mégis	úgy	tetszett,	
hogy	 e	 feladatot	 emberekre	 bízta;	 gyarló,	 esendő,	 olykor	 talán	 a	 hitükben	 is	 megingó	
emberekre,	presbiterekre,	amit	számon	is	kér	majd	rajtunk.	Talán	ezért	is	hátrálnának	meg	
sokan	a	tisztség	vállalásától,	ami	nem	jár	anyagi	elismeréssel,	de	még	csak	vállveregetéssel	
sem,	de	 írhatom	 talán,	hogy	annál	 többel;	 jár	 annak	az	örömével,	hogy	én	 ily	módon	 is	
szolgálhatom	az	én	Istenemet.	Jár	azzal	az	érett,	s	ugyanakkor	hitben	érett	gondolkodást	
megkövetelő	felelősségvállalással,	hogy	nekem	fontos	ez	a	közösség,	Istennek	itt	élő	népe,	
ide	helyezett	gyülekezete	 s	ezért	 legjobb	 tudásom,	képességem	szerint	 szolgálni	akarom	
Őt,	mert	engem	ezzel	a	szolgálattal	az	Isten	bízott	meg	az	engem	megválasztó	gyülekezeti	
tagok	által.	
	 A	fentiekben	elmondottak	nem	azt	jelentik,	hogy	csupán	a	presbiterek	feladata	a	
gyülekezetben	való	szolgálat,	hogy	csak	az	ő	ügyük	az	egyházközség	ügye.	A	felelősségük	
talán	nagyobb,	de	a	gyülekezetben	való	szolgálat	mindnyájunké,	minden	egyes	gyülekezeti	
tagé.	A	Szentírás	szerint	az	egyház,	s	ezt	vonatkoztathatjuk	a	gyülekezetre	is,	Krisztus	teste,	
s	ebben	a	testben	minden	tagnak,	minden	egyes	gyülekezeti	tagnak	megvan	a	maga	helye,	
hiszen	egyiknek	ilyen,	a	másiknak	meg	olyan	ajándékot	adott	az	Isten,	hogy	azzal	szolgáljon	
(vö.	 1Kor	 12).	Minden	 egyes	 gyülekezeti	 tag	 kapott	 valamilyen	 képességet,	 valamilyen	
talentumot,	 valamihez	 való	 hozzáértést,	 amit	 a	 gyülekezetben	 is	 használnia	 kell,	 vagyis	
tehetségét,	 tudását	használnia	kell	a	közösség	javára	és	Isten	dicsőségére.	S	mivel	ezt	az	
Úrtól	kapjuk,	ezért	Ő	az,	aki	számon	kéri	majd	rajtunk.	
	 Novemberben	 választunk,	 de	 ahogyan	 életünk	minden	 választásában	 kívánatos	
figyelni	 az	Úrra,	 úgy	 a	gyülekezetet	 érintő	választásban	 ez	különösen	 fontos.	Ha	 fontos	
számunkra	 a	 gyülekezet,	 fontos	 számunkra	 a	 látható	 egyház,	 amelynek	 feladata	 Isten	
országának	földön	való	építése,	az	evangélium	terjesztése,	akkor	a	gondnokok,	presbiterek	
választása	 is	 fontos	 kell	 legyen.	 Hordozzuk	 imádságban	 a	 gyülekezetben,	 majd	 pedig	
egyetemes	 egyházunkban	 zajló	 választásokat,	 hogy	 Urunknak	 tetszően	 vezetni	 tudó,	
Istenünkre	 figyelő	 presbitériuma	 legyen	 egyházközségünknek,	majd	 pedig	 ilyen	 vezetői	
legyenek	egyházmegyénknek	és	egyetemes	egyházunknak.	

	 	 	 	 	 	 Molnár	István
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 Jézus	 Krisztus	 mondja:	 Én vagyok a jó 
pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok 
a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim 
ismernek engem. (Jn	10,11.14)

	 Ama	 címek	 közül,	 amelyeket	 az	 Úr	 Jézus	
visel,	 ez	 bizonyára	 egyike	 azoknak,	 amelyeket	 a	
leginkább	szívhez	szólnak	mert	azt	a	szeretetet	és	gyöngéd	gondoskodást	fejezi	ki,	amelyet	
az	ő	juhai	iránt	tanúsít.	Valóban,	letette	az	életét	értük,	azért,	hogy	adhassa	nekik	az	örök	
életet.	Ő	a	jó	pásztor,	mert	életét	adja	a	juhokért.	Ezek	a	szavak:	„az	életemet	adom”,	azt	a	
tényt	juttatják	kifejezésre,	hogy	juhaiért	önként	és	teljesen	feláldozta	magát.	Az	Atya	adta	
őket	Neki,	úgyhogy	az	övéi,	és	számára	 legdrágább	kincset	 jelentik.	Letette	életét	értük,	
azért	hogy	nekik	életük	legyen.	Annyira	értékesek	voltak	számára	ők,	hogy	nem	volt	az	Ő	
életére	tekintettel;	önként	odaadta	azt,	és	legyőzte	a	kereszten	a	Sátánt,	a	rettenetes	ordító	
oroszlánt,	akinek	hatalma	volt	a	halálon	(Zsid	2,14-15).
	 Mennyire	szívet	megindító	az,	amikor	így	szól:	Azért	szeret	engem	az	Atya,	mert	
én	odaadom	életemet,	hogy	aztán	újra	visszavegyem.	Az	Ő	engesztelő	halála	által	nemcsak	
megszabadította	juhait	és	diadalt	nyert	a	Sátán	fölött,	hanem	Istent	is	megdicsőítette.	
Neki,	 az	 Élet	 Fejedelmének	 a	 halál	 mélységeibe	 kellett	 leszállnia.	 Ő	 a	 Szent	 és	 Igaz	
bűnné	 lett	 értünk	 és	 Isten	 ítéletével	 találkozott.	 Így	 lett	 nyilvánvalóvá	 az	 Atya	 iránti	
engedelmességének	és	a	hozzá	való	szeretetének	végtelen	tökéletessége.
	 Többször	állítja	szemünk	elé	az	ige	Krisztus	vérének	végtelen	nagy	értékét,	mint	
minden	 jelenvaló	 örök	 áldás	 alapját.	 Kívánhatunk-e	 ennél	 dicsőségesebb	 örökrészt?	 A	
juhok,	akik	a	jó	pásztorral	ilyen	bizalmas	kapcsolat	örömét	élvezik,	ismerik	az	Ő	hangját	
és	követik	Őt.	Idegent	pedig	nem	követnek,	hanem	elfutnak	tőle,	mert	az	idegenek	hangját	
nem	 ismerik.	Az	 eltévedéstől	 így	 őrizzük	meg	magunkat:	Követjük	 az	Úr	 Jézust,	mivel	
hallgatunk	a	 szavára,	 így	mindig	 fel	 tudjuk	 ismerni	azt	az	utat,	 amelyen	 járnunk	kell.	A	
keresztyén	 embert	 az	 jellemzi,	 hogy	 hallgat	 Krisztus	 szavára,	 minden	 nyomorúságban,	
bánatban,	nehézségben,	és	bizonytalanságban	is.	Krisztus	hangjának	abszolút	tekintélye	és	
hatalma	van	fölötte.

	 Fohász:	Úgy kívánkozik mi lelkünk Te szent igédhez. Mint a szomjúhozó szarvas a 
vízhez. A hideg kútfőhöz, Felséges Atya Isten. Ámen

	 	 	 	 	 	 	 Bányácski	Béla

A Jó Pásztor ismer
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Gyülekezetünkben történt

	 Változnak	a	gyerekek	–	hallani	sokszor	a	pedagógusoktól;	ezek	a	mai	gyerekek	már	nem	
olyanok,	mint	régen	voltak	–	mondják	az	idősebb	generáció	képviselői;	új	módszerekre	van	szükség	
a	 gyermeknevelésben	 –	 hangoztatják	 a	 szakemberek.	Ha	 nem	 is	 ért	mindenki	 egyet	 abban,	 hogy	
a	 gyerekek	 változnak	 –	mondván,	 hogy	 a	 gyerekek	mindenkor	 gyerekek	 –,	 azonban	 az	mindenki	
előtt	nyilvánvaló,	hogy	az	őket	körülvevő	világ	napról	napra	változik,	s	így	a	nevelés	módszereinek	
folyamatosan	kell	újulniuk,	 s	 igazodniuk	a	gyermekekhez.	„Neveld	a	gyermeket	a	neki	megfelelő	
módon…”	–	olvashatjuk	a	Példabeszédek	könyvében,	s	nem	csoda,	hogy	az	 ige	szavait	komolyan	
vevő	szülők,	pedagógusok,	lelkipásztorok	folyamatosan	azt	keresik,	hogy	a	nevelésben,	az	oktatásban	
mi	az	a	mód,	ami	az	adott	gyermeknek,	vagy	éppen	csoportnak	megfelelő.	
	 Surányi	Zoltán	és	Rákosi	Réka	Renáta	is	a	kisgyermekek	számára	megfelelő	nevelési	módot	
keresték,	 aminek	 eredményeként	 született	 meg	 a	 Manókirály	 birodalma	 elnevezésű	 program.	Az	
óvodás-	és	kisiskoláskorú	gyermekek	érzelmi	intelligenciájának	fejlesztését	célul	tűző	program	egy	
éven	keresztül	kívánja	segíteni	a	pedagógusokat	és	gyerekcsoportokkal	foglalkozó	lelkipásztorokat.	A	
hollandiai	KOEN	alapítvány	támogatásával	e	program	bemutatására	került	sor	gyülekezeti	házunkban	
2013.	szeptember	9-13.	között,	ahová	lelkészek,	pedagógusok,	gyerekekkel	foglalkozó	gyülekezeti	
munkatársak	 érkeztek.	Gyülekezetünk	 területén	már	 többször	 volt	 továbbképzés,	 amelyek	 során	 a	
fejlődést,	az	új	 ismeretekkel	való	magismerkedést	 tűzzük	ki	célul.	Örömünkre	szolgál,	hogy	a	hat	
éve	használatba	vett	gyülekezeti	házunk	ilyen	módon	is	szolgálhat	mások,	akár	távolabbról	érkezők	
javára,	s	a	szolgálatok	jellegénél	fogva	Isten	dicsőségére.	
	 Az	öt	napos	tanfolyam	alatt	nem	csak	a	Manókirály	birodalma	programmal	ismerkedhettek	
meg	 a	 résztvevők,	 hanem	 játékos	 formában	 az	 élménypedagógia	 alapjait	 is	 megismerhették,	 s	 a	
csoportképződés,	 csoportalakulás	 fázisairól	 is	 hallhattak	 előadásokat.	 Az	 oktatóprogram	 írói,	 a	
tanfolyam	vezetői	beszámoltak	pozitív	tapasztalataikról	is,	hiszen	már	több	csoportban	végigvitték	
a	foglalkozásokat,	s	minden	esetben	a	csoportok,	s	az	egyének	fejlődését	tudták	megfigyelni,	s	azt	
többszempontú	szociometriai	felméréssel	kimutatni.	A	tanfolyamon	résztvevők	–	köztük	a	gyülekezet	
lelkészei,	 valamint	 a	helyi	Magyar	Tanítási	Nyelvű	Alapiskola	két	pedagógusa,	Máté	Adrianna	és	
Trosko	Zita	–	csupán	belekóstoltak	a	foglakozásokba,	de	látva	az	öt	napra	létrejött	csoport	formálódását	
és	 érezve	 a	 személyes	önismeretben	való	 előrehaladást,	 fontosnak	 tartják	 a	program	használatát	 a	
közoktatásban,	valamint	a	kisebb	gyerekek	hittancsoportjában.	
	 Hisszük,	 hogy	 azok	 a	 gyerekek,	 akik	 a	 lelkes	 pedagógusok	 és	 lelkipásztorok	 által	
megismerkednek	e	programmal	fejlődni	tudnak,	a	nekik	megfelelő	módon	nevelődnek,	s	számukra	
igaz	lesz	az,	amit	a	Példabeszédek	könyve	említett	igeversének	folytatásában	olvashatunk:	még	ha	
megöregszik,	akkor	sem	tér	el	attól.

“Manókirály” a gyülekezeti házban

Egyházmegyei presbiteri konferencia
	 Idén	 ősszel	 a	 Szlovákiai	 Református	 Keresztyén	 Egyház	 minden	 gyülekezetében	
elkezdődik	a	tisztújítás	a	presbitériumok	szintjén,	tehát	a	gyülekezetek	presbitereket	és	gondnokot,	
ill.	 gondnokokat	 választanak,	 hogy	 az	 elkövetkező	 hat	 évben	 „példaképei	 legyenek	 a	 nyájnak”,	 s	
jó	 reménységgel	 Urunk	 dicsőségére	 vezessék,	 irányítsák	 a	 gyülekezeteket.	 Ennek	 kapcsán	 volt	
megrendezve	 a	 Zempléni	 Egyházmegye	 presbiteri	 konferenciája,	 amelyre	 2013.	 október	 20-án	
gyülekezetünkben,	 ill.	 a	királyhelmeci	 református	 templomban	került	 sor.	A	nyitó	 áhitatot	Molnár	
Elemér	esperes	tartotta,	aki	a	Mk	16,7	alapján	hirdette	az	igét,	ill.	az	ige	alapján	hangsúlyozta,	hogy	
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Jézus	előttünk	megy;	Jézus	a	gyülekezetek,	presbiterek	előtt,	személyes	életek	előtt	megy,	s	nekünk	
a	feladatunk	a	reá	való	figyelés,	az	Ő	követése,	az	Ő	kitaposott	útján	való	előrehaladás.	Porcsalmy	
Zoltán	a	Budapest-Rákospalota-i	gyülekezetből	érkezett	a	zempléni	egyházmegye	presbitereihez,	s	
nem	csak	Istenre	találásának	történetét	mondta	el,	hanem	arról	 is	bizonyságot	 tett,	hogy	mit	 jelent	
számára	 presbiternek	 lenni.	Hangsúlyozta,	 hogy	mindaz,	 amit	 tesz	 a	 gyülekeztében	 presbiterként,	
vagy	más	szolgálatban	végez	magánemberként,	vagy	éppen	családjával,	azt	hálából	teszi,	hálából	azért	
a	sok	mindenért,	amit	ő	Istentől	kapott.	Rákos	Loránt,	egyházunk	zsinati	tanácsosa,	a	tisztújításról,	a	
presbiterválasztás	folyamatáról,	az	azzal	kapcsolatos	egyházi	törvényeinkről	adott	egy	átfogó	képet,	
amiből	nem	csak	a	választás	törvényszerű	menete	volt	megismerhető,	hanem	a	presbiteri	és	gondnoki	
szolgálat	fontosságát,	ezen	„tisztségek”	funkcióját,	feladatait	is	kiemelte.	A	két	előadást	követően	a	
templomban	is	volt	lehetőség	kérdésfeltevésre,	de	a	témában	való	párbeszédre,	az	előadóknak	címzett	
személyes	 kérdések	 megbeszélésére	 a	 királyhelmeci	 gyülekezet	 által	 készített	 szeretetvendégség	
keretében	is	volt	lehetőség,	s	talán	a	hosszú	beszélgetések	is	azt	jelzik,	hogy	mind	az	aktuális	témára,	
mind	 a	 személyes	 találkozásra	 volt	 igény	 a	 zempléni	 egyházmegye	 presbitereiben,	 gyülekezeti	
tagjaiban.
	 E	 helyről	 is	 köszönjük	 mindazoknak,	 akik	 bármilyen	 módon	 hozzájárultak	 az	 alkalom	
megszervezéséhez,	 s	 felajánlásukkal,	 idejükkel	 segítették,	 hogy	 illően	 meg	 tudjuk	 vendégelni	 a	
hozzánk	 érkezőket,	 ill.	 imádságaikban	 ezt	 az	 alkalmat	 is	 hordozták.	Köszönet	 érte,	 s	 dicsőség	 az	
alkalomért	az	Istennek.	

A közelgő tisztújítás elé ... 
	 A	 2008-ban	 a	 gyülekezeti	 gondnokok	 és	 presbiterek	 szolgálatba	 lépésével	
kezdődött	választási	ciklus	lassan	lejár	és	a	következő	2014-es	év	az	általános	tisztújítás	
éve.	Az	egyházi	tisztségek	betöltéséről	szóló	3/2007.	számú	törvény	3.	§-a	(1)	bekezdésének	
a)	pontja	kimondja,	hogy	"az	egyházközségi	választási	közgyűlést	az	általános	tisztújítás	
évét	megelőző	év	novemberében	kell	megtartani."	
	 Épp	 ezért	 szükségesnek	 tartjuk,	 hogy	 az	 egyházközségi	 választásra	 készülve	
néhány	 fontos	 dologra	 felhívjuk	 a	 testvérek	figyelmét,	 amivel	 bizonyára	 támpontokat	 is	
adhatunk	a	gondnok-	és	presbiterválasztás	ékesen	és	jó	renddel	történő	lefolytatásához.	
Bizonyára	 nem	 szükséges	 mondanunk,	 hogy	 az	 erkölcs	 terén	 egyre	 jobban	 süllyedő,	
az	 igazi	 értékekkel	 egyre	 kevesebbet	 törődő	 világunkban	 milyen	 nagy	 szerepe	 van	 az	
egyháznak,	s	főként	az	egyéni	példaadásnak.	Sok	esetben	a	mindennapi	életben	keresztyéni	
magatartásunk	megtérésre	hívó	igehirdetés	lehet.	Ezért	nem	lehet	közömbös	egy	gyülekezet	
és	egy	hívő	keresztyén	ember	számára	sem	az,	hogy	az	elkövetkező	választási	ciklusban	kik	
fogják	alkotni	a	gyülekezetek	presbitériumait,	az	egyházmegyék	és	az	egyetemes	egyház	
döntéshozó	testületeit.	
	 Ezt	figyelembe	véve	mindenképpen	 fontos	nagyon	komolyan	 szem	előtt	 tartani	
azokat	az	ismérveket,	amelyek	a	tisztújítás	alkalmával	segíthetnek	minket	a	tisztségre	való	
jelölés	és	választás	komoly	feladatában.	
	 Egyházunk	 fent	 említett	 törvénye	 a	 Szentírásra	 épít,	 amikor	 az	 5.§	 (1)	
bekezdésében	kimondja:	„Egyházi	tisztségre	olyan	személy	jelölhető	és	választható,	aki	a	
Szentírás	mértéke	szerint	a	református	keresztyén	hit	és	erkölcs	gyakorlásában,	az	egyházi	
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közősségben	és	azon	kívül	jó	példával	elöljár.”		
	 Péter	apostol	1.	levele	5.	részének	3.	versében	a	presbitereket	„példányképként”	
(Károli-fordítás),	 vagy	 az	 új	 fordítás	 szerint	 „példaképként”	 állítja	 elénk.	 Ezzel	
hangsúlyozni	akarja,	hogy	olyan	szolgákról	van	szó,	akihez	lehet	igazodni,	s	akiknek	élete	
azt	 a	 tisztaságot,	 szentséget	 és	nemes	 egyszerűséget	mutatja,	 amely	 a	Szentírás	mértéke	
szerint	megáll	minden	korban	és	minden	változás	között.	
	 Pál	 apostol	 Tituszhoz	 írt	 levelében	 már	 többet	 mond	 a	 presbiter	 jelleméről	 és	
életminőségéről,	amikor	azt	írja,	hogy	„feddhetetlen,	egy	feleségű	férfiú,	akinek	hívő,	nem	
kicsapongással	vádolt,	avagy	engedetlen	gyermekei	vannak”	(Titusz	1,5).	Sőt,	mindezek	
után	nagyon	komoly	felsorolását	adja	azoknak	a	tulajdonságoknak,	amelyektől	mentesnek	
kell	lennie,	s	azoknak,	amelyekkel	rendelkeznie	kell:	„feddhetetlen	legyen,	mint	Isten	sáfára,	
nem	akaratos,	 nem	haragos,	 nem	 részeges,	 nem	verekedő,	 nem	 rút	 nyerészkedő;	 hanem	
vendégszerető,	 jónak	 kedvelője,	 mértékletes,	 igaz,	 tiszta,	 maga	 tűrtető,	 aki	 a	 tudomány	
szerint	 való	 igaz	 beszédhez	 tartja	magát,	 hogy	 inthessen	 az	 egészséges	 tudománnyal	 és	
meggyőzhesse	az	ellenkezőket.”	(Titusz	1,7-9)	
	 A	 bibliai	 mérték	 mellett	 álljon	 még	 itt	 Kálvin	 Jánosnak	 az	 Institutioban	 a	
presbiterekről	 írt	 néhány	mondata,	 amely	mintegy	 összefoglalja	 és	 bizonyos	mértékben	
világosabbá	 teszi	 azt,	 hogy	 kiket	 lehet	 tisztségre	 megválasztani:	 „csak	 olyanokat	 kell	
megválasztani,	akik	a	tudományukban	józanok,	tiszta	életűek	és	semmiféle	olyan	hibában	
nem	 leleddzenek,	 ami	 őket	 tekintélyüktől	 megfosztaná	 és	 tisztségüknek	 is	 gyalázatára	
lehetne.	 Presbiter	 lehet	 a	 gyülekezet	minden	 derék,	 istenfélő	 és	 igazságos	 tagja,	 aki	 az	
istentiszteleten	rendszeresen	részt	vesz	és	az	úrvacsorával	rendszeresen	él,	aki	az	egyház	
érdekében	tevékenykedik,	aki	az	egyház	rendtartásait	és	határozatait	tiszteletben	tartja	és	
tiszteletre	méltó	családi	életet	él.”	
	 A	 leírtakat	 figyelembe	 véve	 tehát	 tisztségre	 olyan	 egyháztagot	 jelöljünk	 és	
válasszunk,	aki	józan	és	tiszta	életű,	tiszteletre	méltó	családi	életet	él,	aki	az	istentiszteleteken	
és	az	úrvacsorai	közösségben	rendszeresen	részt	vesz,	aki	az	Isten	kijelentett	akaratához	
ragaszkodik	élete	minden	területén,	és	nem	a	világ	istentelen	szokásaihoz.	
	 Mindemellett	 ügyeljünk	 arra	 is,	 hogy	 a	 tisztségre	 jelöltek	 és	 választottak	olyan	
gyülekezeti	tagok	legyenek,	akiket	sem	egészségük,	sem	pedig	koruk	nem	gátol	meg	abban,	
hogy	a	tisztségükkel	járó	feladatokat	elláthassák.	De	ugyanúgy	a	tisztségre	jelöltek	is	tegyék	
fel	maguknak	a	kérdést	és	adjanak	rá	őszinte	választ:	Ilyen	képet	mutat-e	az	életem,	s	képes	
leszek-e	hat	éven	keresztül	betölteni	tisztségemet	és	ellátni	a	reám	bízott	feladatokat?	
	 Mindezeket	 szívünkön	 hordozva	 kívánunk	 egész	 egyházunkban	 minden	
választónak	és	 jelöltnek	bölcs	mérlegelést	és	 józan,	megfontolt	döntéseket	a	választások	
alkalmával.	Isten	adjon	áldást	életünkre	és	szolgálatunkra!	

Atyafiságos	köszöntéssel:	

	 					Mgr.	Fekete	Vince	 	 	 Mgr.	Fazekas	László
	 										főgondnok	 	 	 	 												püspök



7

	 A	mindenkori	presbiterválasztásnál	fontos	szem	előtt	tartanunk	a	Szentírás	igéit,	amelyek	a	
jelölésben	és	választásban	gondolatunkat,	szívünket	kell	vezessék..	
	 A	 papság	 Lévi	 törzseből,	 a	 nép	 vezetői	 pedig	 a	 többi	 törzsből	 kerültek	 ki,	 és	 általában	
tekintélyes	családfők	voltak,	akik	nemcsak	saját	házuk	népét	igazgatták,	hanem	mint	testület,	a	nép	
vagy	a	település	közös	képviseletét	is	ellátták.	
„Menj, gyűjtsd össze Izráel véneit” – mondja Mózesnek az Úr – „és ha hallgatnak a szavadra, akkor 
menj be Izráel véneivel együtt Egyiptom királyához.”	(2Móz	3,16.18).
	 Az	Ószövetség	első	„presbitérium”-a	Jetró	tanácsa	szerint:	„Szemelj ki a nép közül derék, 
istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést”	(2Móz	18,21)
	 Korábban	 nem	 tisztség	 volt,	 csak	 egy	minőségi	 jelző.	Némelyik	 országban	 és	 némelyik	
protestáns	egyházban	ma	is	csupán	„idősebb”	egyháztagokról	beszélnek,	ahogyan	Pál	apostol	is	egy	
helyen	így	emlegeti	őket:	„… elküldött Efézusba és magához hívatta a gyülekezet véneit” (ApCsel 
20,17)	 és	 azután	nekik	mondja:	„Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek 
őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével 
szerzett”	(ApCsel	20,28).	
	 Ugyanakkor	 más	 helyen	 kimondottan	 a	 presbiterekről	 szól:	 „A vezetésben bevált 
presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek; elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a 
tanításban fáradoznak”	 (1Tim	 5,17).	 Itt	 presbiter	 néven	 szerepelnek	 az	 igehirdetők	 is,	 sőt,	 János	
apostol	leveleiben	magát	is	„presbiter”	néven	mutatja	be.	Péter	apostol	kimondottan	a	presbitereknek	
írja	 a	 következőket:	 „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus 
szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek 
levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint 
akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.”	(1Pét	5,1-3)
	 A	presbiterek	jellemvonásait	a	püspökök	és	diakónusok	vonatkozásában	így	írja	le	az	Ige:	
„Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök 
legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra 
alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, 
aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert 
ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne 
újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, 
hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. 
Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, 
nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell 
vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó 
legyen: nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, 
akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik”	(1Tim	3,1-12).
	 Hasonlóan	jellemzi	az	apostol	másutt	is	a	presbitereket:	„Azért hagytalak Krétában, hogy 
rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan 
meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem 
vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen 
feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, 
hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a 
tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja 
győzni az ellenszegülőket.”	(Tit	1,5-9)

A fenti sorok megtalálhatók a Magyar Református Presbiteri Szövetség által kiadott Presbiteri tájékoztató füzetben.

A presbiteri tisztség bibliai alapjai



8

A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.
E szám a Koinonia n. f. támogatásával jelent meg.

A Lelkészi Hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec
Tel.: 056/ 63 219 72

E-mail: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

"... míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel..." 
/Gal	6,10/

	 Az	elmúlt	évek	során	szinte	már	hagyománnyá	vált,	hogy	karácsonykor	a	tőlünk	
távol,	vagy	éppen	közvetlen	környezetünkben	élő	szegénysorsú	gyerekekre	is	gondolunk,	s	
számukra	ajándékot	készítünk,	önzetlenül,	semmit	sem	várva	cserébe,	de	mégis	örömmel.	
Talán	ezért,	az	ajándékozás	örömének	megtapasztalása	miatt	is	kérdezik	többen,	hogy	idén		
is	lesz-e	karácsonyi	csomaggyűjtés,	lehet-e	készíteni	ajándékot.	Jó	az,	hogy	vannak,	akik	
szívében	ott	van	a	segíteni	akarás,	s	látva	azt,	hogy	mennyi	mindent	kaptak	valamit	tovább	
adni	 is	 szeretnének.	 Református	 egyházunk	 diakóniai	 munkáját	 koordináló	 Diakonia	
Reformata	 nonprofit	 szervezet	 ez	 esztendőben	 is	 meghírdeti	 a	 Nyilas	Misi	 Karácsonya	
elnevezésű	 programot,	 amelynek	 keretében	 cipősdobozba	 csomagolt	 ajándékokkal	
kedveskedhetünk	 egyházunk	 gyülekezeteiben,	 iskoláiban	 lévő	 rászoruló	 gyermekeknek	
és	Kárpátalján	 élő	 gyerekeknek.	Akinek	 lehetősége	 van	 rá	 és	 érez	 indíttatást,	 hogy	 egy	
ismeretlen	gyermeknek,	de	Krisztusban	mégis	testvérnek	örömet	szerezzen	a	csomagjával	
karácsonykor,	az	megteheti.	
	 Az	 ajándékcsomagok	 javasolt	 tartalma:	 iskolai	 tanszer,	 kifestő,	 társasjáték,	
higiéniai	 eszközök,	 tartós	 édesség,	 lelki	 irodalom,	 egyéb,	 gyermekeknek	 hasznos	 tárgy.	
Ezeken	 túl	mindig	 örömet	 szerez	 a	 fogadó	 félnek,	 ha	 személyes	 karácsonyi	 jókívánság	
is	 kerül	 a	 dobozba.	 A	 programot	 lebonyolító	 diakóniai	 központ	 kiemelten	 kéri,	 hogy	
ruhanemű	 ne	 kerüljön	 a	 csomagba,	 s	 amennyiben	 lehetséges	 lezáratlan	 csomagokat	
vigyenek	a	gyűjtőhelyekre.	A	legjobb,	ha	a	cipősdoboz	alját	és	tetejét	külön	csomagolják	
be	csomagolópapírral	és	ráírják,	vagy	leadáskor	jelezik,	hogy	milyen	korú	lánynak,	vagy	
fiúnak	 szánják	 az	 ajándékcsomagot.	 A	 csomag	 összeállításánál	 gondoljunk	 arra,	 hogy	
olyan	 dolgokat	 tegyünk	 bele,	 amelyeket	 mi	 is	 szívesen	 elfogadnánk,	 melyek	 nekünk,	
gyermekeinknek,	vagy	unokáinknak	is	örömet	szereznének.
	 Az	ajándékcsomagokat	karácsonyig	szeretnénk	eljuttatni	a	“címzetteknek”,	ezért	
kérjük,	 hogy	 aki	 szeretne	 e	 programba	 bekapcsolódni	 és	 gyermekeknek	 karácsonykor	
örömet	 szerezni,	 az	 csomagját	 november 30-ig adja	 le	 a	 Lelkészi	 Hivatalban.	 Mivel	
decemberben	már	a	csomagok	begyűjtése,	elszállítása,	ill.	kiosztása	fog	megtörténni,	ezért	
november	után	már	nem	tudunk	csomagot	elfogadni.

ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ-ÚJ

	 Idén	 időseknek is	 lehet	a	fentiekhez	hasonló	csomagot	készíteni,	 természetesen	
a	dobozt	olyan	dolgokkal	kell	megtölteni,	amiknek	egy	idős,	sokszor	teljesen	egyedülálló	
személy	örülne	(édesség,	tartós	élelmiszer,	 tisztálkodási	szer,	 lelki	 irodalom).	Ez	esetben	
sem	a	csomag	értéke,	nagysága	a	fontos,	hanem	az,	hogy	a	fogadóra	ismeretlenül	is	gondolt	
valaki.	Ezeket	a	csomagokat	is	november	végéig	lehet	leadni	a	Lelkészi	Hivatalban.

nyilas Misi karácsonya


